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Segundo levantamento do Cepea (Centro de Estu-
dos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/
USP, a “Média Brasil” líquida1 de julho fechou a 

R$ 1,4064/litro, recuo de 8,1% (ou 12 centavos/litro) 
em relação ao mês anterior, em termos reais (defla-
ção pelo IPCA de julho/19). E a perspectiva de agentes 
para agosto é de redução média de 4%. A queda nos 
preços deve ser desigual entre as regiões, em função 
do volume de leite disponível e da competição dos la-
ticínios, bem como de suas estratégias de captação. 
 A pressão nas cotações vem das fracas nego-
ciações dos lácteos nos últimos meses, que resultaram 
em margens espremidas para as indústrias. Enquanto o 
preço do leite no campo acumulou consecutivas altas 
até junho por conta da oferta limitada e da grande con-
corrência entre laticínios, o repasse dessa valorização 
para os derivados foi dificultado devido à estagnação 
econômica. Com o consumo enfraquecido e a compe-
tição acirrada entre laticínios também para garantir a 
venda de lácteos, os preços dos derivados não acom-
panharam a alta do campo nesse primeiro semestre. 
 Até o momento, o comportamento do merca-
do lácteo está bastante semelhante ao de 2017, com 
preços elevados no primeiro semestre, devido à oferta 
reduzida de matéria-prima, e queda brusca na segun-

1 Considera os preços do leite recebido por produtores sem frete 
e impostos dos estados de BA, GO, MG, SP, PR, SC e RS.

da metade do ano, após a recuperação do volume de 
leite (safra do Sul). Contudo, a diferença entre esses 
anos parece estar centrada no fôlego da recupera-
ção da produção. A saída de produtores da atividade 
nos últimos anos e a grande insegurança em realizar 
investimentos de longo prazo frente às incertezas no 
curto prazo devem prejudicar a captação em 2019. 
Além disso, a safra do Sul foi menor neste ano porque 
as forrageiras de inverno não apresentaram bom de-
senvolvimento em decorrência do clima desfavorável. 
 Assim, os agentes entrevistados pelo Cepea afir-
mam que a oferta continuou limitada em agosto. Para 
assegurar matéria-prima, diminuir ociosidade não pla-
nejada (que se traduz em custos) e manter seus shares 
de mercado, as indústrias continuam atuando com con-
corrência acirrada, o que deve impulsionar a cotação no 
mercado spot também na segunda quinzena de agosto. 
Esse cenário pode atenuar o movimento de queda em 
setembro ou até mesmo gerar condições de estabilidade. 
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Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Tabela 1 - Índice de Captação do Leite do Cepea (ICAP-L)

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Gráfico 1 - Série de preços médios recebidos pelo produtor (líquidos), em valores reais (deflacionados pelo IPCA de julho/19).
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Tabela 2 - Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquido) em JULHO/19 
referentes ao leite entregue em JUNHO/19

Tabela 3 - Preços em estados que não estão incluídos na “média Brasil” – RJ, MS, ES, CE e PE

Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Mesorregião

Preço bruto 
médio do 

menor estrato 
de produção 
(< 200 l/dia)

Preço bruto 
médio

Preço bruto 
médio do 

maior estrato 
de produção 

(> 2000 l/dia)

Preço líquido 
médio do 

menor estrato 
de produção 
(< 200 l/dia)

Preço 
líquido 
médio

Preço líqui-
do médio 
do maior 
estrato de 
produção 
(> 2000 l/

dia)

Variação 
mensal 

do preço 
bruto 
médio

Variação 
mensal do 
preço líqui-
do médio

RS
Noroeste 1,2808 1,4784 1,7279 1,1673 1,3553 1,5954 -11,01% -11,64%

Média Estadual - RS 1,2315 1,4258 1,6853 1,1333 1,3166 1,5679 -11,43% -12,02%

SC
Oeste Catarinense 1,3227 1,4338 1,6106 1,2144 1,3229 1,4931 -12,44% -13,11%

Média Estadual - SC 1,3199 1,4326 1,6106 1,2142 1,3226 1,4931 -12,38% -13,04%

PR

Centro Oriental Paranaense 1,4500 1,6576 1,6747 1,3884 1,5804 1,5970 -4,06% -4,15%

Oeste Paranaense 1,3338 1,6535 1,7266 1,2930 1,5373 1,6124 -3,26% -2,90%

Sudoeste Paranaense 1,3066 1,5180 1,6076 1,2188 1,4106 1,5049 -9,41% -9,89%

Média Estadual - PR 1,2657 1,5931 1,6676 1,2288 1,5189 1,5888 -5,39% -5,51%

SP

São José do Rio Preto 1,3836 1,5531 1,6857 1,3159 1,4809 1,6064 -3,27% -3,94%

Campinas 1,2949 1,5484 1,6263 1,2179 1,4454 1,5213 -4,71% -5,46%

Vale do Paraíba Paulista * 1,5216 1,5127 * 1,4991 1,4903 -4,84% -4,84%

Média Estadual - SP 1,3616 1,5266 1,5855 1,2868 1,4632 1,5396 -3,32% -3,49%

MG

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,2640 1,5461 1,6786 1,1933 1,4364 1,5500 -7,46% -7,63%

Sul/Sudoeste de Minas 1,3445 1,4930 1,5691 1,3007 1,4381 1,4987 -5,94% -5,73%

Vale do Rio Doce 1,3324 1,4657 1,6263 1,2128 1,3427 1,5085 -5,62% -5,06%

Metropolitana de Belo Horizonte 1,2614 1,4729 1,5925 1,1383 1,3490 1,4617 -9,79% -10,40%

Zona da Mata 1,2782 1,3835 1,5399 1,1830 1,2955 1,4458 -7,92% -8,30%

Média Estadual - MG 1,2916 1,5038 1,6277 1,2049 1,4002 1,5117 -7,29% -7,37%

GO
Centro Goiano 1,3752 1,4956 1,6083 1,2492 1,3664 1,4754 -11,32% -12,05%

Sul Goiano 1,2843 1,4587 1,5967 1,1708 1,3378 1,4760 -10,71% -11,90%

Média Estadual - GO 1,3049 1,4714 1,6043 1,1878 1,3473 1,4790 -10,87% -11,89%

BA
Sul Baiano * 1,3503 * * 1,2219 * -9,32% -11,04%

Média Estadual - BA 1,3454 1,3528 1,3548 1,2155 1,2224 1,2249 -8,66% -10,34%

MÉDIA BRASIL 1,2927 1,5058 1,6272 1,2039 1,4064 1,5260 -7,67% -7,94%

DE
RI

VA
DO

S
Mesorregião

Preço bruto 
médio do 

menor estrato 
de produção 
(< 200 l/dia)

Preço bruto 
médio

Preço bruto 
médio do 

maior estrato 
de produção 

(> 2000 l/dia)

Preço líquido 
médio do 

menor estrato 
de produção 
(< 200 l/dia)

Preço 
líquido 
médio

Preço líqui-
do médio 
do maior 
estrato de 
produção 
(> 2000 l/

dia)

Variação 
mensal do 

preço 
líquido 
médio

Variação men-
sal do preço 
bruto médio

RJ Média Rio de Janeiro 1,3921 1,5608 1,4026 1,2577 1,4712 1,3618 -2,43% -2,34%

ES Média Espírito Santo 1,2219 1,3142 - 1,1239 1,2127 - -4,85% -5,90%

MS Média Mato Grosso do Sul 1,1033 1,2060 - 1,0784 1,1350 - -2,21% -4,24%

CE Média Ceará 1,4205 1,5297 1,6080 1,3063 1,4168 1,4941 13,94% 9,37%

PE Média Pernambuco 1,3179 1,4165 1,5068 1,2398 1,3460 1,4375 - -
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Os preços dos derivados lácteos permaneceram 
em queda no mês de julho nos atacados do Es-
tado de São Paulo. De acordo com pesquisas 

diárias realizadas pelo Cepea com o apoio financei-
ro da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), 
o mercado se manteve enfraquecido durante todo o 
mês, reagindo apenas na primeira quinzena de agos-
to. As produções de alguns laticínios seguiram baixas 
e com estoques menores, por conta da fraca demanda. 
 Em julho, o leite UHT teve preço médio de 
R$ 2,35/litro, recuo de 4,53% frente ao de junho/19 
e de 28,40% frente ao de julho/18. Quanto ao quei-
jo muçarela, as desvalorizações mensais e anuais fo-
ram mais brandas, de 0,24% e de 14,07%, respec-
tivamente, para a média de R$ 17,58/kg em julho. 
 Os valores dos outros derivados pesquisados tam-
bém caíram em julho. O preço médio do leite em pó integral 
(sachê de 400g) recuou 1,05% na média brasileira; no es-
tado de São Paulo, a queda foi de expressivos 4%. O preço 
médio do leite pasteurizado, por sua vez, caiu 0,72%, o do 
queijo prato, 1,69%, e o da manteiga, 0,13% (tabela 2). 
 Na primeira quinzena de agosto, porém, as cota-

ções do leite UHT mostraram reação, registrando alta de 
4,82% frente à média de julho e fechando o período a 
R$ 2,51/litro. Segundo colaboradores do Cepea, essa alta 
reflete a falta de matéria-prima em alguns laticínios, assim 
como o aumento do preço no mercado spot. Mesmo assim, 
as negociações permanecem enfraquecidas. Já as cotações 
do queijo muçarela seguiram em queda, ainda que peque-
na, na primeira quinzena de agosto, com variação negativa 
de 0,03% no acumulado do período e média de 17,72/kg. 
 No mercado spot, as cotações registram alta 
nas duas quinzenas de agosto, devido à menor oferta no 
campo nos principais estados produtores. A maior valori-
zação ocorreu no estado de Goiás, onde o preço médio 
na primeira quinzena foi de R$1,4247, e na segunda 
quinzena, de R$1,6127, alta de 13,2% frente ao resul-
tado de julho. Em segundo lugar vem Minas Gerais, com 
respectivas médias de R$1,4611 e de 1,6305, aumento 
de 11,6% na mesma comparação. Em seguida vem São 
Paulo, onde a valorização foi de 8,4%, com médias de 
R$1,5238 e de R$1,6523, e Rio de Janeiro, que regis-
trou médias de R$1,5393 e de R$1,6219, alta de 5,4%. 
 

Cotações do UHT e da muçarela mantêm 
recuo em julho

DE
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Por Munira Nasrrallah, Laura Medeiros e Laiane Santos

Fonte: Cepea-Esalq/USP e OCB.
Nota: Médias mensais obtidas de cotações diárias.

Fonte: Cepea-Esalq/USP. 
Nota: Valores reais, deflacionados pelo IPCA de julho/2019.

Variações em termos reais (deflacionados pelo IPCA de julho/2019) 
Cotação diária - atacado do estado de São Paulo

Média de preços em 
julho/19

Variação (%) em relação a 
junho/19

Variação (%) em relação a 
julho/18

Leite UHT R$ 2,3561/litro -4,53% -28,4%

Queijo muçarela R$ 17,5805/kg -0,24% -14,07%

Preços médios (R$/litro ou R$/kg) praticados no mercado atacadista e as variações em julho em relação a junho de 2019

Produto
GO MG PR RS SP Média Brasil

Jun Jul % Jun Jul % Jun Jul % Jun Jul % Jun Jul % Jun Jul %

Leite pasteurizado 2,31 2,32 0,27% 2,13 2,11 -1,38% 2,21 2,19 -1,00% 2,56 2,52 -1,37% 2,22 2,22 -0,08% 2,29 2,27 -0,72%

Leite UHT 2,25 2,25 0,03% 2,18 2,22 1,93% 2,42 2,34 -3,58% 2,11 2,08 -1,66% 2,44 2,38 -2,71% 2,28 2,25 -1,27%

Queijo prato 18,19 18,01 -0,96% 20,50 20,36 -0,72% 18,24 17,63 -3,31% 18,85 18,58 -1,41% 17,97 17,58 -2,20% 18,75 18,43 -1,69%

Leite em pó int.(400g) 16,78 16,73 -0,31% 17,66 17,62 -0,21% 18,98 18,64 -1,82% 18,62 18,80 0,97% 17,06 16,38 -3,98% 17,82 17,63 -1,05%

Manteiga (200g) 26,62 26,59 -0,14% 26,26 26,60 1,32% 24,41 24,50 0,39% 26,18 25,53 -2,48% 25,18 25,26 0,29% 25,73 25,70 -0,13%

Queijo muçarela 17,88 17,29 -3,28% 18,84 17,71 -5,98% 17,01 16,57 -2,58% 17,44 17,18 -1,49% 16,95 16,78 -1,01% 17,62 17,11 -2,93%
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Queda na importação reduz déficit 
da balança comercial

Por Juliana Santos

A importação de produtos lácteos pelo Brasil diminuiu 9,3% 
de junho para julho, somando 10,1 mil toneladas no últi-
mo mês, o menor volume adquirido desde março de 2018. 

Esse cenário está atrelado à redução das compras de leite em pó. 
Com participação de cerca de 55% no total de lácteos adquirido 
pelo País, as importações de leite em pó recuaram 13,8% em 
relação às do mês anterior, somando 5,5 mil toneladas em julho. 
 O Uruguai reduziu em quase 50% o volume de lei-
te em pó negociado com o Brasil frente ao registrado em ju-
nho/19, somando 2,6 mil toneladas no último mês. Com base 
no levantamento do INALE (Instituto Nacional de la Leche), o 
Uruguai comercializou 14 mil toneladas de leite em pó em julho, 
quantidade 42% maior do que a registrada em junho/19. No en-
tanto, desse total, apenas 19% foram destinados ao Brasil, que 
não foi o principal importador do produto uruguaio no período. 
 Por outro lado, o volume de manteiga importado 
pelo Brasil em julho aumentou 65% frente ao do mês an-
terior, totalizando 427 toneladas. Argentina e Nova Zelân-
dia foram os principais países exportadores deste derivado. 
 As exportações brasileiras de produtos lácteos so-
maram 1,8 mil toneladas em julho, aumento de 19% fren-
te ao resultado de junho. O leite condensado e o creme de 
leite foram os produtos com maior participação no total 
embarcado pelo Brasil, com aumentos de 40% e de 45%, 
respectivamente, frente às vendas realizadas no mês an-
terior. Em volume, foram exportadas em julho 553 tonela-
das de leite condensado e 581 toneladas de creme de leite. 
 
 BALANÇA COMERCIAL – Em valores, o saldo da ba-
lança comercial diminuiu 5,6% de junho para julho, registrando 
déficit de US$ 31 milhões na balança comercial, diferença entre o 
total gasto com as importações, de US$ 35 milhões, e o montante 
recebido pelas exportações, de US$ 4 milhões. Em volume, o déficit 
ficou em 8 mil toneladas, recuo de 13,8% na mesma comparação. 
 
 
 
 
  
  
 

Gráfico 2 - Exportações e importações de lácteos (tonelada)

Tabela 1 - Volume importado de lácteos¹ - JULHO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
JULHO/19 - 
JUNHO/19 

Participação 
no total im-
portado em 
JULHO/19

JULHO/19 – 
JULHO/18

Total 10.193 -9,3% - -27,3%

Leite em pó (integral e 
desnatado)

5.574 -13,8% 54,7% -40,3%

Queijos 2.396 4,6% 23,5% -13,9%

Manteiga 427 65,8% 4,2% -42,1%

Leite modificado 182 -28,6% 1,8% 85,5%

Tabela 2 - Volume exportado de lácteos¹ - JULHO/19

 Produto 
VOLUME 

(tonelada)
JULHO/19 –
JUNHO/19 

Participação 
no total ex-
portado em 
JULHO/19

JULHO/19 – 
JULHO/18 

Total 1.833 18,9% - 56,8%

Leite condensado 553 40,1% 30,2% 18,4%

Creme de leite 581 45,2% 31,7% 98,5%

Queijos 225 -11,2% 12,3% -11,4%

Leite fluido 125 -28,3% 6,8% 2456,4%

Leite em pó 
(integral e desnatado)

9 -68,5% 0,5% 893,3%

Notas: (1). Consideram-se os produtos do Capítulo 4 da NCM mais leite modificado 
e doce de leite. (2). o soro de leite é medido em quilos, não sendo convertido em 
litros. Fonte: Comex / Elaboração: Cepea. Fonte: Cepea-Esalq/USP.
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Custos de produção permanecem estáveis
Por Ivan Barreto

Os custos de produção da pecuária leiteira re-
gistraram estabilidade em julho. Durante o 
mês, os desembolsos correntes da atividade, 

representados pelo Custo Operacional Efetivo (COE), 
recuaram apenas 0,02% na “média Brasil”, com-
posta pelos estados de BA, GO, MG, PR, RS, SC e SP. 
 Esse movimento está relacionado à su-
ave queda de 0,1% nos preços do concentrado, 
principal item de custo nas propriedades leitei-
ras do Brasil. O recuo dos preços desses insumos, 
por sua vez, está atrelado às retrações nas cota-

ções do milho, em função da disponibilidade in-
terna recorde do cereal projetada pela Conab. 
 
 RELAÇÃO DE TROCA – Apesar da recen-
te queda no preço do leite, a relação de troca com 
o grupo de adubos formulados está mais favorável 
ao produtor frente ao primeiro mês deste ano. Em 
julho, o poder de compra em relação a esses insu-
mos, que têm alto impacto no custo de formação e 
manutenção de forrageiras perenes e anuais, esta-
va 10,25% maior do que o observado em janeiro. 

Foto: Bento Viana/Senar.

Evoluímos a linha de produtos 
para que sua produção 
de leite também evolua. 

0800 011 6262  |  www.tortuga.com.br

Conheça a nova linha Bovigold®
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PARA RECEBER O BOLETIM DO LEITE DIGITAL: 
Encaminhe um e-mail para 

leicepea@usp.br com os seguintes dados:
 nome, e-mail para cadastro, endereço completo e telefone

ENVIE SUAS DÚVIDAS E SUGESTÕES: 
Contato: leicepea@usp.br

Acompanhe mais informações sobre o mercado de leite
em nosso site: www.cepea.esalq.usp.br/leite

MILHO: Forte recuo externo limita alta no físico

Os preços internacionais de milho re-
gistraram baixas expressivas nos pri-
meiros dias de agosto, o que limitou 

os ganhos no mercado interno. Até meses 
anteriores, apesar da oferta brasileira eleva-
da, os patamares mais altos nos portos bra-
sileiros vinham sustentando as cotações no 
mercado físico. Especificamente na segunda 
semana de agosto, dados de oferta e deman-
da divulgados pelo USDA (Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos) indicando 
produção maior naquele país pressionaram os 
futuros e as cotações nos portos brasileiros.  
 Na Bolsa de Chicago (CME Group), 
entre 31 de julho e 16 de agosto, o primei-
ro vencimento (Set/19) acumulou queda de 
7,31%, fechando a US$ 3,71/bushel (US$ 

146,05/t), e o vencimento Dez/19 caiu 7,13%, 
a US$ 3,8075/bushel (US$ 154,62/t) no dia 16. 
 Esse cenário pressionou as cota-
ções nos portos brasileiros. Em Paranaguá 
(PR), no acumulado do mês, a queda foi de 
1%. Refletindo as baixas externas, além da 
alta disponibilidade, na média das regiões 
acompanhadas pelo Cepea, os preços re-
cuaram 1,7% no mercado de balcão (ao 
produtor) e leve 0,2% no de lotes (nego-
ciação entre empresas) no mesmo período. 
 Na região consumidora de Campi-
nas (SP), o Indicador ESALQ/BM&FBovespa 
fechou a R$ 36,14/saca de 60 kg no dia 16, 
alta de ligeiro 0,1% - porém, considerando-se 
a média do mês, está 2,4% inferior à de jul/19. 
 

FARELO DE SOJA: Maior consumo eleva preços no BR

Por Carolina Camargo Nogueira Sales 
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Fonte: Cepea-Esalq/USP.

Por Débora Kelen Pereira da Silva

A firme procura por farelo de soja, espe-
cialmente pelos setores de avicultura e 
suinocultura, sustentou os preços deste 

subproduto na primeira quinzena de agosto. 
Entre 31 de julho e 15 de agosto, os preços 
do farelo de soja avançaram 3,6% na mé-
dia das regiões acompanhadas pelo Cepea.  
 Nesta linha, o USDA indica que o con-
sumo de farelo de soja no Brasil deve ser o maior 
da história do País. O consumo doméstico é pre-
visto em 18,131 milhões de toneladas na safra 
2018/19 (2,37% acima do registrado na safra 
2017/18) e 18,95 milhões de toneladas na tem-
porada e 2019/20 (4,52% superior ao anterior). 
Os estoques finais devem ser de 3,359 milhões 
de toneladas na safra 2018/19 (-17,3%) e de 
3,185 milhões de toneladas na 2019/20 (-5,2%). 

 Além da maior procura interna, a 
alta nos preços está atrelada à valorização da 
matéria-prima, visto que o remanescente da 
safra 2018/19 de soja no Brasil é baixo e está 
competitivo entre indústrias brasileiras e com-
pradores externos. Isso porque a valorização 
cambial (US$/R$) e o desacordo comercial entre 
os Estados Unidos e a China têm atraído impor-
tadores para o Brasil. A moeda norte-americana 
registrou forte aumento de 5,1% na primeira 
quinzena de agosto, a R$ 3,9930 no dia 15. 
 As exportações de farelo de soja, por 
sua vez, estiveram mais lentas na primeira quinze-
na de agosto. Segundo dados da Secex, conside-
rando-se 12 dias úteis, a média diária de embar-
ques do derivado está 5,6% inferior à de julho/19 
e 2,86% menor que a registrada em agosto/18. 
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Fonte: Cepea-Esalq/USP.


